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10.1 — Os critérios de apreciação e de ponderação da AC e da EAC, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classi-
ficativa, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula 
classificativa constam de atas de reuniões do júri do concurso, sendo as 
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — Publicitação de lista: A lista unitária de ordenação final dos 
candidatos será publicitada, em lugar público e visível, no edifício 
da Freguesia de Montenegro e disponibilizada no site http://www.jf-
-montenegro.pt.

13 -01 -2017. — O Presidente da Freguesia de Montenegro, Steven 
Sousa Piedade.

310177548 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

Aviso n.º 1013/2017
Torna -se público que, ao abrigo do disposto no art.º 27.º da Lei 

n.º 2/2004 de 15/1, devidamente atualizada e adaptada à Administra-
ção Local pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de Administração 
dos SIMAR — Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 2017.01.13, deliberou 
nomear em regime de substituição com efeitos a 2017.02.01, no cargo 
de Chefe de Divisão Municipal de Resíduos Urbanos destes SIMAR, 
o Técnico Superior Hélder Jorge Oliveira da Silva Lucas, do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

16 de janeiro de 2017. — A Diretora de Departamento Administrativo 
e Financeiro, Helena Campos.

310182942 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE, ÁGUA 
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso n.º 1014/2017
António Gonçalves Bragança Fernandes, Presidente do Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água 
e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que, em 
cumprimento do disposto na al. b), do n.º 1, do art. 4.º, da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas — LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, por meu despacho de 09/01/2017, e na sequência do 
procedimento concursal comum para contratação por tempo indetermi-
nado, com vista ao preenchimento do posto de trabalho referente a um 
Técnico Superior (área de Economia) para integrar a Divisão Económica 
e Financeira, aviso n.º 11700/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 184, de 23 de setembro de 2016, foi celebrado em 16 de 
janeiro de 2017, Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo 
Indeterminado, com a trabalhadora Rute Manuela Graça Pinto, na car-
reira e categoria de Técnica Superior (área de Economia).

A trabalhadora ficará sujeita a um período experimental, nos termos 
da Lei, sendo a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória 
e ao nível 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exer-
cem funções públicas, nos termos do artigo 49.º, da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, conjugado com o artº n.º 1 do Regulamento de extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março e al. b), do n.º 1, do artigo 42.º, da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por força do n.º 1, do art. 19.º da 
Lei n.º 86 -B/2016, de 29 de dezembro.

Para efeitos do estipulado no art. 46.º, da LTFP, o Júri do correspondente 
período experimental é o mesmo do referido Procedimento Concursal.

17 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, 
António Gonçalves Bragança Fernandes.

310184781 

PARTE J1

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 1015/2017
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 
03 de setembro, e por despacho da Diretora -Geral, de 2016.06.09, faz -se 
público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições 
constantes no artigo 17.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, 
referente ao cargo de Diretor de Serviços de Reembolsos.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

9 de janeiro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
310171042 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 1016/2017
Nos termos e para os efeitos do n.º 2, artigo 21.º da Lei n.º 02/04, de 15/01, 

na redação atual, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 
29/08 torna -se público que, a Câmara Municipal de Braga pretende proce-
der à abertura de procedimento concursal de seleção para provimento do 
cargo e chefe de divisão de inovação, sistemas de informação e qualidade.

A publicitação do procedimento concursal na bolsa de emprego pú-
blico, www.bep.gov.pt, com indicação dos requisitos formais de provi-

mento, o perfil exigido, a composição do júri e os métodos de seleção, 
efetuar -se -á até ao 2.º dia útil após a publicação do presente aviso no 
Diário da República, a partir do qual decorrerá o período de 10 dias 
úteis para apresentar candidatura.

6 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

310159347 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 1017/2017

Abertura de procedimento concursal de seleção para provimento 
de um cargo de direção intermédia de 3.º grau

Nos termos e para efeito do disposto no n.º 1 dos artigos 20.º e 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 54/2005, 
de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro e, 3 -B/2010, de 28 de 
abril, 64/2011, de 22 dezembro e 68/2013, de 29 de agosto, aplicada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e de acordo 
com o artigo 28.º -C do Regulamento da Organização e competências 
dos Serviços Municipais da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 9 de agosto de 
2016, torna -se público, que por deliberação desta Câmara Municipal, 
de 12 de dezembro de 2016, e sessão da Assembleia Municipal de 13 
de dezembro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
contados a partir da data da publicação da oferta na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal para provimento do cargo de 
direção intermédia de 3.º grau, para um Chefe de Unidade da Cultura.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do júri e dos métodos de seleção do referido procedimento 
concursal vai ser publicitado na Bolsa de emprego Público que terá lugar na 
data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

6 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

310186028 


